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Enviroteknik

Vad vill vi med dagen?

� Vad är skäligt i efterbehandlingsprojekt?
� För vem sanerar vi och hur mycket ska vi sanera?
� Vilka aspekter ska vi beakta i riskvärderingen; 

sociala, juridiska och miljömässiga aspekter – hur?

Drivkrafter för efterbehandling

� Miljömålet Giftfri Miljö statligt bidrag
� Miljöbalken                     tillsyn
� Plan- och bygglagen        exploatering

� Riskbedömning
� Riskvärdering/skälighetsbedömning
� Åtgärdsmål/åtgärdskrav/riktvärden
� Åtgärd

Riskbedömning/riktvärden

� Mycket långt tidsperspektiv
� Baserat på beräknad exponering
� Utgår från lågrisknivå
� Stor säkerhetsmarginal
� Används ibland utan hänsyn till faktiska risker
� Ingen hänsyn till kostnader eller andra konsekvenser

Riskvärdering

� Metodik för enskilda saneringsobjekt
� Kan göras på många olika sätt

� Olika metodik/verktyg
� Olika omfattning

� Många aspekter att ta hänsyn till

Analyser på högre nivå

� Konsekvenser av olika saneringsåtgärder/initiativ

� Miljö- och samhällsekonomiska analyser

� Hållbarhetsanalyser



Skälighetsbedömning

� Miljöbalken Kap. 2 Hänsynsreglerna
� Gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem 
� Nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått ska jämföras 
med kostnaderna för sådana åtgärder

� Miljöbalken Kap. 10 
� Den som är ansvarig för att avhjälpa en föroreningsskada skall i skälig 
omfattning utföra eller bekosta det avhjälpande som på grund av 
föroreningen behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada 
eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön

� 10 år men fortfarande få rättsfall avseende åtgärder
� Kan skälighetsbedömning ingå i en riskvärdering? 

Paneldebatt

� Riskvärdering
� Hur omfattande ska en riskvärdering vara?
� Vilken metodik ska vi använda?
� Vem ska göra vad?
� Hur kan vi effektivisera riskvärderingen?

� Skälighetsbedömning
� Hur tar man hänsyn till ”inte orimligt/skälig omfattning” i 

riskvärdering/åtgärdsutredning?
� Hur jämför vi nyttan mot kostnaderna?
� Kan vi använda ”vanlig” riskvärderingsmetodik för detta?
� Vem ska göra vad?


